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ÖZET 
 

Blok modelleme neredeyse tüm madencilik planlamalarında kullanılan yaygın yöntemdir. 
Modellenen cevherler, finansal parametrelere göre ekonomik ya da ekonomik olmayan bloklar olarak 
birbirinden ayrılır ve belirli bir algoritma ile ocağın nihai sınırının belirlenmesine yardımcı olur. Günümüzde 
madencilik yazılımlarının optimizasyon modüllerinin çoğunlukla kullandığı algoritma; Lerchs–Grossman 
algoritmasıdır. Yazılım ve matematik dünyasındaki ilerleme ile bu algoritma yerine; Doğrusal (Lineer) 
Programlama algoritması ve Karma Tamsayılı Doğrusal Programlama (Mixed Integer Linear Programming) 
algoritması gibi çeşitli algoritmalar getirilmiş, stokastik süreçlerle doğruya en yakın sonuç, Net Bugünkü 
Değer'i maksimuma ulaştıran en optimum üretim bloklarının seçimi mümkün hale gelmiştir. SimSched DBS 
uygulaması diğer yazılımlardan farklı olarak belirttiğimiz bu algoritma sistemi olan karma tamsayılı 
doğrusal programlama ile kullanmış olduğu algoritma sayesinde; NBD’yi maksimum değerine çekecek 
sınırsız senaryo denemesi ile kolaylık sağlamaktadır. Bu çalışmada; oluşturulan senaryolar sonucunda 
ortaya çıkacak NBD ve diğer üretim parametrelerinin stokastik olarak incelenmesi ve monte-carlo 
simülasyonu ile bu sonuçların simüle edilerek belirli güven aralığındaki sonuçların karşılaştırılması 
hedeflenmiştir. 
 
Anahtar Sözcükler: Doğrudan blok planlama, monte-carlo simülasyonu, NBD, maden optimizasyonu 
 

ABSTRACT 
 

Block modeling is the common method used in almost all mine planning stages. Modeled ores 
are separated as economic or non-economic blocks according to financial parameters and help to 
determine the final limit of the pit with a certain algorithm. Today, most of the optimization modules of 
mining software use the algorithm; Lerchs-Grossman algorithm. With the advancement in software and 
mathematics, this algorithm was introduced instead of the Linear Programming algorithm, which is the 
closest to the stochastic processes, and the selection of the most optimal production blocks that maximize 
Net Present Value has become possible.  SimSched DBS application, which is different from other 
software, algorithm system, which we use with the mixed/lineer programming, thanks to the algorithm; 
It provides convenience with an unlimited scenario experiment that will draw the NPV to its maximum 
value. The aim of this study is to find a confidence interval by simulating the NPV and other production 
parameters that will be generated as a result of the scenarios and by simulating these results with the 
Monte-Carlo simulation and comparing the results with each other. 
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GİRİŞ 
 
Madencilikte Optimizasyon 
 

Günümüzde madencilik; getirisi en yüksek sektörlerden biri haline gelirken, azalan kaynakların ve 
buna bağlı olarak; düşük tenörlü cevher üretimine yönelim, bazı parametrelerin kritik olarak kontrol 
edilmesi gerekliliğini getirmiştir. Teknoloji ve matematik bilimindeki ilerleme ile uzun zaman alan çözüm 
süreçleri kısalmış, geliştirilen yazılımlar vasıtasıyla daha fazla girdi parametresinin, daha kısa sürelerde 
çözümlenmesi ve hızlı karar mekanizmalarının geliştirilmesi mümkün hale gelmiştir. Maden planlamanın 
en büyük bileşenlerinden birisi de; uzun dönem üretim planlamasının optimizasyonudur. Burada amaç ise; 
şev açısı, tenör karışımı, cevher üretim ve kapasitesi gibi kısıtlar içerisindeki bir madenden, tüm döneme 
yayılmış indirgenmiş net geliri maksimize etmektir (Ramazan ve Dimitrakopoulos, 2004). 
 
Matematiksel “Optimizasyon Modelleri”nin bileşenleri; 
 

• Amaç fonksiyonu 
•  Karar değişkenleri 
•  Kısıtlardır (Karaöz, 2014).  

 
Kısacası; bir optimizasyon modeli, belirtilen kısıtlar doğrultusunda; amaç fonksiyonunu optimize 
edebilecek en iyi karar değişkeni değerlerini vermeyi hedeflemektedir (Winston ve Goldberg, 1994). 
Maden üretim planlaması üç alt probleme ayrılır; çıkarma sırası (blok), optimium cut-off ve üretim 
miktarları (Kumral ve Sarı, 2017). Bu üç temel parametre de birbirine bağımlıdır. Ülkemizden örnek 
verecek olursak; dolar kurunun artmasıyla birim maliyet düşecek ve hatta satış fiyatı TL bazda artmış 
olacaktır. Dolayısı ile daha düşük tenörlü cevherin üretilebilmesi mümkün olabilecektir, daha düşük tenör 
daha düşük sınırlarda cut-off’u beraberinde getirirken, buna bağlı olarak çıkarma sırasında hesaba 
katılmayan bloklar üretime katılabilecek ve yine buna bağlı olarak da üretim miktarı artacaktır. Tam tersini 
düşünecek olursak; eğer dolar kuruna bağımlı olan, üretime katılan direkt malzeme giderleri artış 
gösterirse; maliyetlerin artması neticesinde birim maliyeti düşürmek adına üretim miktarı arttırılacak, 
buna bağlı olarak çıkarma sırasına katılmayan bloklar dahil olacak ve dolayısı ile cut-off oranında değişim 
yaşanacaktır veya maliyetlerin artması ile daha zengin cevherleşmeye yönelerek, cut-off arttığı için, 
çıkarma sırasında hesaba katılan düşük tenörlü bloklar muaf tutulacak, buna bağlı olarak da üretim 
oranları değişecektir.  
 
Optimizasyon Algoritmaları 
 

Lerchs ve Grossman (1965) ilk ocak optimizasyonu algoritmasını ortaya koymuş daha sonra bu 
konuda birçok çalışma yapılmış ve farklı algoritmalar geliştirilmiştir. Açık-ocaklarda bu algoritmalar titiz 
(rigorous) ve buluşsal (heuristic) olarak iki başlık altında toplanabilir. Titiz yaklaşımlarda; Dinamik 
Programlama, Grafik Teorisi, Parametrik Analiz ve Stokastik Süreçler bulunurken; buluşsal yaklaşımda, 
Hareketli Koniler, Ağ Akış Analizi, Doğrusal (Lineer) Programlama, Korobov, Genetik Algoritma ve Yapay 
Zekâ (AI) algoritmaları sayılabilir. Tüm bu algoritmaların temel amacı; amaç fonksiyonunu maksimum ya 
da minimum yapabilecek optimum değerleri yakalamak üzerinedir. Dinamik Programlama tabanlı ilk 
algoritma Lerchs ve Grossman (1965)’dır (Lerchs ve Grossman, 1965). L&G algoritması 2 boyutlu iken, 
1971 yılında Sharp ve Johnson, üç boyutlu bu algoritmayı geliştirdiler. Belirsizlik içeren problemlerin 
çözümünde kullanılan stokastik programlama yöntemi, 1955 yılında Dantzig'in “Linear Programming 
Under Uncertainty” ve aynı yıl E. M. L. Beale'in çalışmasıyla literatürde yer almaya başlamıştır. Charnes ve 
Cooper'ın (1959) şans kısıtını ekledikleri çalışma bu alana yapılan güçlü katkılardan biridir. 
 
Stokastik programlama, amaç fonksiyonun ve kısıtların rastgele değişkenlere bağlı olduğu durumları 
incelemektedir (Karaöz, 2014). Burada devreye karma tam sayılı (mixed interger programming) veya 
doğrusal (lineer) programlama devreye girmektedir. Bu şekilde, bloklara atanan değerler ve kısıtlar 



ışığında; en optimal ocak sınırı bulunurken, bu operasyonlar neticesinde elde edilecek NBD’nin, 
maksimum değere çekilmesini sağlayacak en optimum blok seçimi de sağlanmış olacaktır. 
 
Monte-Carlo Simülasyonu 
 

Monte-Carlo simülasyonu (MC) rassal örnekleme (random) ile sonuçların hesaplanmasına dayalı 
bilgisayar yollu bir simülasyon yöntemidir. Deterministik algoritmalarla hesaplanması imkânsız olan 
parametrelerin çözümlenmesinde kullanılmaktadır. Burada belirsizlik içeren veri girdisi “olasılık dağılımı” 
ile ifade edilir. Örneğin; tarihsel veriye sahip olan krom cevheri satış fiyatı değerleri, fiyat trendini temsil 
edebilecek bir olasılık dağılımına (normal dağılım, üçgen dağılım, log-normal dağılım vs gibi) adapte edilir 
ve daha sonra bu dağılıma uygun olan rassal simülasyon sonuçları üretilmeye çalışılır. Bu sonuçlardan da, 
istenen düzeyde bir güven aralığında ortalama değer alınır. Dolayısı ile MC simülasyonu, muhtemel 
çıktıların veya sonuçların bir dağılımıdır. 
 

DOĞRUDAN BLOK PLANLAMA 
 

Tarihsel olarak 1960’lardan bu yana, geleneksel maden planlama belirgin birkaç aşamayı içerir; 
 

1.  Nihai ocağın tanımlanması – blokların en büyük toplam değerle sonuçlanan kısmı, 
2.  Geri yaslama seçimi – cevher fiyatı değerindeki değişimden elde edilen iç içe geçmiş ocakların 
(nested pits) üretilmesine dayalı, 
3.  Uzun dönem üretim planlaması (Campos ve ark., 2018). 

 
İç içe ocaklar maden planlamanın esas standardıydı ve Lerchs ve Grossman (1965) tarafından ortaya 
atılmıştır (Lerchs ve Grossman, 1965). Johnson 1968 yılında, ocak sınırlarını tanımlamak için blokları 
doğrudan programlayabilen bir formülasyon öneren ilk kişidir. Doğrudan Blok Planlama, Lerchs-Grossman 
metodolojisinin geliştirilmiş bir halidir. DBP (DBS), doğru Şimdiki Değer’e üretim yılları boyunca nakit 
akışına doğru ve tam indirgeme faktörlerini uygular (Souza ve ark., 2018). 
 

 
 

Şekil 1. Klasik öncelikli ve multi-periyot mekanizmaları (Souza ve ark., 2018). 
 
Bu şekilde multi-periyot tabanlı optimizasyon, en iyi çözümü bulabilmek için buluşsal (heuristic) ve diğer 
yaklaşımsal stratejileri uygular (Leite ve Dimitrakopoulos, 2009). Şekil 1’de de görüleceği üzere, klasik 
yöntemdeki komşular yerine; multi-periyot ile tüm muhtemel blokların etkileşimi mümkün olmaktadır. Bir 
yandan DBP yöntemleri tamamen teorik olarak, problemlerle (kapasiteler, çoklu ürünler vs. gibi) daha 
realistik olarak başa çıkması için tasarlandığından, L&G yaklaşımından daha üstün olmalıdır zira; L&G 
yaklaşımları şev eğimleri ve parametreler olarak benzersiz ekonomik değerler gibi kısıtlarla sınırlıdır. Diğer 
yandan, pratikte; L&G temelli metotlar avantajlıdır zira; , çünkü DBP yöntemlerinin çözülmesi için yoğun 
bir bilgisayarlı hesaplama gücüne gerek vardır (Morales ve ark., Yayınlanmamış). 
 



Teknoloji, bilgisayar ve matematik dünyasındaki hızlı gelişme, daha hızlı işlem yapabilen bilgisayarların 
mevcudiyeti ile bu sorun da ortadan kalkarak; DBP yöntemlerini, açık ara en avantajlı konuma getirmiş 
olmaktadır ve DBP tabanlı optimizasyon yazılımları, diğerlerine oranla daha realisttik ve maksimize edilmiş 
NBD değerleri sunmaktadır. 
 

 
 

Şekil 2. L&G ve DBP karşılaştırması (Morales ve ark. Yayımlanmamış). 

DBP, başta verilen üç adımlık aşamanın tümünü entegre etmeye çalışan farklı bir yaklaşım izlemektedir. 
Bu yüzden geri yaslamalar, toplam veya proses kapasitesi gibi bazı kısıtlar ile uyumludur. Bu yaklaşım, tüm 
bunları çözümleyici matematiksel programlama ve geçici algoritmalara dayanmaktadır (Morales ve ark., 
Yayımlanmamış). 
 
Doğrudan Blok Planlama’nın Matematiksel İfadesi 
 

Ramazan ve Dimitrakopoulos (2012), NBD’yi maksimize edebilmek ve cevher tonajı, tenör ve 
hedef üretimini control edebilmek için genel bir formülasyon önermişlerdir. 
 
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀∑ (𝑃𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃1 − 𝑃𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃2 + 𝑃𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃3 − 𝑃𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃4)𝑃𝑃

𝑡𝑡=1        (1) 
 
𝑃𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃1 = ∑ 𝐸𝐸{𝑁𝑁𝑃𝑃𝑁𝑁𝑗𝑗𝑡𝑡}𝑏𝑏𝑗𝑗𝑡𝑡𝑁𝑁

𝑡𝑡=1         (2) 
 
𝑃𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃2 = ∑ 𝐸𝐸{𝑁𝑁𝑃𝑃𝑁𝑁𝑗𝑗𝑡𝑡 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑗𝑗𝑡𝑡}𝑤𝑤𝑗𝑗𝑡𝑡𝑢𝑢

𝑡𝑡=𝑗𝑗         (3) 
 
𝑃𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃3 = ∑ 𝐸𝐸{𝑆𝑆𝑁𝑁𝑡𝑡/𝑀𝑀}𝐾𝐾𝑠𝑠𝑡𝑡𝑀𝑀

𝑠𝑠=1         (4) 
 
𝑃𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃4 = ∑ (𝑀𝑀𝑢𝑢𝑡𝑡0𝑑𝑑𝑠𝑠𝑢𝑢𝑡𝑡0 + 𝑀𝑀𝑙𝑙𝑡𝑡0𝑑𝑑𝑠𝑠𝑙𝑙𝑡𝑡0 + 𝑀𝑀𝑙𝑙

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑠𝑠𝑙𝑙
𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝑀𝑀𝑢𝑢

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑠𝑠𝑢𝑢
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑀𝑀

𝑠𝑠=1 + 𝑀𝑀𝑙𝑙
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑠𝑠𝑙𝑙

𝑡𝑡𝑡𝑡)    (5) 
 
Burada; 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑗𝑗𝑡𝑡, t periyodundaki j bloğunun operasyon maliyetini, 𝑊𝑊𝑗𝑗

𝑡𝑡, t periyodu boyunca, pasa sahasına 
gönderilen j bloğunun yüzdesini, 𝑆𝑆𝑁𝑁𝑡𝑡, t periyodunda ton başı kârı, M, simüle edilen modellerin sayısını, 
𝑏𝑏𝑗𝑗𝑡𝑡, aynı periyotta üretilen blok yüzdesini, 𝐾𝐾𝑠𝑠𝑡𝑡, s modelindeki simülasyonda, stoktan elde edilen (recovered) 
cevheri, 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑢𝑢𝑡𝑡−1, cevher üretim fazlalığını, 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑙𝑙𝑡𝑡−1, cevher üretim eksikliğini, C, maliyeti, o, cevher üretim 
hedefini, g, tenör üretim hedefini, u, üst sınırı, l, alt sınırı ifade etmektedir. 
 
Amaç fonksiyonu olan Part 1, t periyodunda i bloklarının 𝑏𝑏𝑗𝑗𝑡𝑡 kesirlerinde üretilmesiyle ve aynı periyot 
boyunca işlenmesiyle elde edilen beklenen NBD’yi ifade eder.  Part 2, aynı t periyodu boyunca üretilen j 
bloklarının 𝑊𝑊𝑗𝑗

𝑡𝑡 kesirlerinden beklenen NBD kaybını telafi eder ancak, 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑗𝑗𝑡𝑡 maliyeti ile stoğa gönderilir. 



Part 3, t periyodu boyunca stoktan işlenen 𝐾𝐾𝑠𝑠𝑡𝑡 cevherinin miktarından elde edilen beklenen NBD’dir ve 
𝑆𝑆𝑁𝑁𝑡𝑡, ton başı oluşan kârdır. P, periyotların sayısı; N, blok sayısı (toplam); u, stoklanan blok sayısı ve M, 
simüle edilen model sayısıdır. Fayda fonksiyonuna uygulanan cezalar; sistemi, gereklilikleri 
karşılayabilecek bir çözüm bulmaya zorlar ancak; istenen çözüme ulaşılmazsa, en yakın uygun çözüm 
bulunur. DBP, her bloğu tek tek değerlendirebilir çünkü, blok toplamını maksimize etmektedir (Souza ve 
ark, 2018). 
 
Doğrusal (Lineer) Programlamaya Örnek 
 

Yukarıda verilen formüller kafa karıştırıcı olsa da, bahse konu doğrusal programlamaya örnek 
vererek; çalışma mantığı ve sonuçları noktasında daha aydınlatıcı olacaktır. Bunun için; Palisade firmasının 
geliştirmiş olduğu ve bir Microsoft excel eklentisi olan, @Risk yazılımı kullanılacaktır. 

 
Örnek bir maden işletmesi 1,5milyon ton tüvenan cevher işleme kapasitesine sahip tesisinde, yapmış 
olduğu çalışmalar sonucunda piyasa şartlarında kârlılık elde edebilmek adına, ton başına 150$ dolardan 
fazla kâr elde edebilmek için, operasyonel parametrelerin minimum gereksinimlerini merak etmektedir. 
Çizelge 1’de; besleme miktarı ve tenörü, besleme maliyeti ve proses maliyeti, randıman ve elde ettiği 
konsantre miktarı gibi, mevcut durumu yansıtan parametreleri bulunmaktadır. Bu parametrelerden 
150$/t ve üzerinde kârı elde edebilmek için, kontrol edeceği parametrelerden; besleme tenörü, besleme 
maliyeti ve proses maliyetini ilk sıraya almıştır. Dolayısı ile bu parametreler, işletmenin ayarlanabilir 
değerleri iken (Çiz. 2);  kısıtlarımız ise, ton başına elde etmek istediği kâr ve proses maliyetinin 150 dolarlık 
kârı verecek minimum değer olan 110 doların altında olması olacaktır. 
 

Çizelge 1. Operasyonel çalışma ve maliyet parametreleri 
 

Zenginleştirme  
Maliyeti 

Miktar 
ton 

Tenör 
% 

Maliyet 
$/t 

Besleme Parametreleri 1.500.000 3 2,00 
Proses Parametreleri 24   3,00 
Satış Parametreleri 63.587 46,00 117,95 
Atık 1.436.413 1,10 0.00 
Randıman (%) 0.65     
Satış Fiyatı ($/t) 260,00     

 
Bu tabloya göre;  
 
Satış kârı = Satış fiyatı – satış maliyeti’dir.       (1) 
 
Eşitlik (1) üzerinden işletme, 142,05 $/t kâr ve buna karşılık 63.587 ton satılık ürün elde etmektedir. 
 

Çizelge 2. Kısıtlar (constraints) ve Amaç tablosu 
 

Ayarlanabilir Parametreler Min. Maks. 
Besleme tenörü - % 3 5 
Besleme maliyeti - $/t 2 3 
Proses maliyeti - $/t 2 4 
Kısıtlar Min. Maks. 
Ton başı kâr - $/t 150  
Proses maliyeti  - $/t  110 

 
Öncelikle @Risk yazılımı üzerinden model tanımlamasının Çizelge 2’ye göre yapılması gerekmektedir.  



 

 
 

Şekil 3. @Risk model tanımlama ekranı 
 

Model tanımlamasından sonra, optimizasyon ayarları da yapılmıştır. Buna göre; hedeflenen değerlere 
ulaşabilmek için, maksimum değişim miktarı %0,01’de tutularak 20.000 adet deneme (trials) yapılacaktır. 
Bu aşamadan sonra simülasyon çalışacaktır. Çizelge 3’ten de görüleceği üzere Satış maliyeti ve satış kârı 
üzerinde en iyi denemelerden elde edilen sonuçların bazıları yer almaktadır. Burada sırasıyla; Belseme 
tenörü, besleme maliyeti ve proses maliyetlerinin olması gereken değerleri de, optimizasyon sonucunda 
hesaplanmış olmaktadır. 
 

Çizelge 3. En iyi sonuçları veren bazı denemelerin listesi 
 

 

Deneme 

 

Sonuç 

Ayarlanacak Hücreler Kısıtlar 

Bes.Ten. Bes.Mal. Pros.Ml. Satış Maliyeti Satış Karı 

2 162,69 4 2,50 3,00 97,31 162,69 

5 160,92 5 3,00 4,00 99,08 160,92 

10 154,33 4,020 2,05 3,95 105,67 154,33 

17592 150,00 3,875 2,05 3,98 110,00 150,00 

 
Sonuç olarak doğrusal programlama bize, Çizelge 4’te yer alan, aşağıdaki tabloyu vermiş olmaktadır. 
Minimum 150 dolar ton başı kar elde edebilmek için, yıllık tesis besleme tenörümüzü ortalama %3,875’e 
çıkarmamız gerekirken, proses maliyetlerinde 3 dolar olan başlangıç maliyetimiz optimizasyon neticesinde 
3,98 olmuştur.  

Çizelge 4. Optimizasyon sonucunda oluşan değerler 
 

Zenginleştirme  
Maliyeti 

Miktar 
ton 

Tenör 
% 

Maliyet 
$/t 

Besleme  1.500.000 3,875 2,05 
Proses  18   3,98 
Satış  82.140 46,00 110 
Atık 1.417.860 1,43 0.00 
Randıman (%) 0.65     
Satış Fiyatı ($/t) 260,00     

 



SimSched DBS 
 

Bu bağlamda geliştirilen en önemli yazılımlardan biri de MiningMath firmasına ait SimSched 
Direct Block Scheduler yazılımıdır. Yazılım, doğrusal (lineer) programlama ve karma tamsayılı 
programlama (mixed integer linear) algoritması kullanarak, uzun sürebilecek matematiksel işlemleri kısa 
sürede tamamlamakta ve DBP’ya uygun şekilde en optimum ocak sınırı ile maksimum NBD’yi kullanıcıya 
sunmaktadır. 
 

ÖRNEK UYGULAMA 
 
Materyal ve Yöntem 
 

Bu çalışmada, başlangıçta yıllık besleme kapasitesi 1,8milyon ton olacak olan Dedeman 
Madencilik San. Ve Tic. A.Ş. firmasına ait Adana-Aladağ Krom işletmelerinde bulunan krom konsantre tesisi 
ve buna bağlı Şelale açık ocaktan yapılacak üretime göre oluşan sabit maliyetler ile SimSched DBS 
yazılımında ocağın optimizasyonu yapılarak elde edilecek maksimum NBD değeri görülecektir. Daha sonra 
belirsizlik (uncertainty) içeren maliyet parametrelerine dağılım atanarak; monte-carlo (MC) simülasyonu 
ile 10.000 adet simülasyon gerçekleştirilecek, çıkan sonuçlarla ocağın ekonomik değer parametreleri, bu 
sonuca göre hesaplanarak, yeniden SimSched optimizasyonu çalıştırılacak ve çıkan sonuçlar 
karşılaştırılacaktır. 
 
Şelale Krom Açık Ocak 
 

Dedeman Madencilik San. Ve Tic. A.Ş., 1947 yılından bu yana Krom ve Baz Metal (Pb-Zn-Ag) 
cevher üretiminde Türkiye’de köklü firmalardan biridir. Krom cevheri varlıklarından biri de Adana ili, 
Aladağ ilçesinde yer almaktadır. Sahada açıkocak tekniği ile düşük tenörlü tüvenan krom cevheri 
üretilmekte ve ocaktan sevk edilen tüvenan cevher 1500 ton/gün kapasiteli zenginleştirme tesisini 2019 
yılı içerisinde, günlük 5000 ton ve yıllık toplamda 1.8milyon ton tüvenan besleme kapasitesine sahip yeni 
zenginleştirme tesisi kurulması planlanmaktadır. Buna göre beslenecek cevher miktarı ve maliyet 
parametreleri ile ocak optimizasyonu monte-carlo simülasyonu ile gerçekleştirilecektir. Şelale ocağa ait 
plan ve kesit görünümleri de Şekil 4 ve 5’te yer almaktadır.  

 

 
 

Şekil 4. Şelale ocak plan ve kesit görünümü 



 
Şekil 5. Şelale ocak cevherin arazi ile blok görünümü 

 
Parametreler ve Verilerin Hazırlanması 
 

Öncelikle, Şelale ocak cevheri için yapılması planlanan 5000 t/gün besleme kapasiteli tesis ve yıllık 
1.8milyon ton tüvenan açık ocak cevher üretimine göre maliyetler hesaplanarak; Çizelge 5’te yer alan 
değerler bulunmuştur. 

 
Çizelge 5. Üretim ve Maliyet Parametreleri 

 

Açıklama Miktar Birim Konsantre İçin Miktar  t 
 Ortalama 
Tenör % 

Maliyet 
$/t 

Tüvenan Üretim 1.800.000 t/yıl Besleme 1.800.000 4,00 2,51 

Üretim Maliyeti 2,51 $/t Proses   2,97 

Proses Maliyeti 2,97 $/t Konsantre 117.391 46,00 83,95 

$ Kuru 5 TL/$ Atık 1.682.609 1,07 0.00 

Satış Fiyatı 260 $/t Randıman 0,75   

   Kons. Oranı 15,33 : 1   

 
Bu tabloya göre; 1.8milyon ton tüvenan cevher tesise beslenecek ve neticesinde 117.391 ton konsantre 
cevher 83,95$/t maliyet ile üretilmiş olacaktır. Ortalama besleme tenörü 4 olarak kabul edilerek, 46 
tenörlü konsantre cevher elde edilecektir ve konsantrasyon oranı da 15,33 olacaktır. Yani 1 ton konsantre 
üretebilmek için 15,33 ton tüvenan cevher beslenmesi gerekecektir ve ayrıca; tesis randımanı %75 olarak 
kabul edilmiştir. Açık ocak üretim maliyeti 2,51 $/t olurken, proses maliyeti de 2,97 $/t olarak 
gerçekleşecektir. Bu şekilde oluşturulan “Baz senaryo”da dolar kuru 5 TL/$ olarak kabul edilmiştir. 
Çalışmada belirsizlikler 2’ye ayrılarak monte-carlo (MC) simülasyon verisi oluşturulmuştur. Birinci veride, 
belirsizlik olarak; dolar kuruna bağlı üretim maliyet parametreleri kullanılırken, ikinci veride; yine dolar 
kuruna bağlı üretim maliyetleri ve %46 tenörlü cevherin geçmiş on yıllık satış fiyatları üzerinden gelecek 
10 yıllık fiyat tahminine göre senaryo oluşturulmuştur. Satış fiyatı tahmininde “hareketli ortalama” tekniği 
kullanılmıştır. On yıllık %46 tenörlü krom konsantre cevherinin satış fiyatlarına ait istatistiksel grafik Şekil 
8’de görülmektedir. Burada oluşan ve geçmişten alınan bu veriler ışığında öncelikle dağılım atanmıştır. 



Satış fiyatı trendine en uygun olan dağılım Laplace olarak bulunmuştur. Bu dağılımdan elde edilen %90 
güven aralığı içerisindeki satış fiyatı ortalama 295$/t olarak bulunmuştur. 
 

 
 

Şekil 6. 10 yıllık %46 tenörlü krom konsantre satış fiyatı grafiği 
 

Aynı şekilde dolar kuruna bağlı olarak üretim ve proses maliyetlerine de dağılım atanmıştır ve en uygun 
olan dağılım; Pareto olarak bulunmuştur. Üretim ve proses maliyetlerinin monte-carlo tekniği ile 50bin 
adet simülasyonu yapılmıştır. Üretim maliyeti %90 güven aralığında, minimum 2,22 ve maksimum 3,43 $/t 
olmaktadır. Proses maliyeti ise, yine %90 güven aralığında; minimum 2,62 $/t ve maksimum 4,07 $/t 
olmaktadır. Bu güven aralığı ve simülasyonlar neticesinde üretim maliyeti; 2,586 $/t ve proses maliyeti 
3,0597 $/t olmaktadır. Satış fiyatının MC ile yapılan 50bin simülasyon neticesinde; %90 güven aralığında, 
minimum 290$/t ve maksimum 301 $/t olmaktadır. Ortalama sonucu ise; 295,666 $/t’dur. Bu birim 
maliyetler ile hesaplanan konsantre maliyetine yine MC tekniği ile 50bin adet simülasyon (Şek.7) 
gerçekleştirilmiştir ve buna göre; konsantre maliyeti %90 güven aralığında minimum 75,7 $/t iken, 
maksimum 107,2 $/t olmakta ve ortalaması 86,56 $/t gerçekleşmektedir. 

 

 
 

Şekil 7. Simülasyon sonucunda hesaplanan konsantre maliyet grafiği 
 

Sonuç olarak yukarıda da bahsedildiği gibi; senaryo, 3’e ayrılacaktır: 
 

• Baz Senaryo: İşletme maliyetlerinin hesaplanması ile oluşan maliyet parametrelerinin oluşturmuş 
olduğu senaryo, 
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• MC Senaryo: sadece üretim ve proses maliyetlerine 50bin adet monte-carlo simülasyonu 
uygulanması ile oluşan senaryo, 

• MCMA: üretim ve proses maliyetlerinin yanında, geçmiş tarihli verilerden yararlanılarak hareketli 
ortalama ile oluşturulan ve yine 50bin monte-carlo simülasyonu sonucu elde edilen satış fiyatlı son 
senaryodur. 
 

Bu senaryoların parametreleri aşağıdaki çizelgede yer almaktadır. 
 

Çizelge 6. Senaryolara ait özet tablo 
 

 
BAZ MC MCMA 

Randıman 0,75 0,75 0,75 

Satış Fiyatı ($/t) 260 260 295,666 

Satış Maliyeti ($/t) 83,97 86.56 86,56 

Proses Maliyeti ($/t) 2,97 3,059 3,059 

Üretim Maliyeti ($/t) 2,51 2,58 2,58 

İskonto Faktörü (%) 10 10 10 

Konsantre Tenörü (%) 46 46 46 

 
SimSched DBS ile Ocak Optimizasyonu 
 

Bu çalışmada da madencilik, taban genişliği, şev eğimi ve düşey ilerleme hızı parametrelerinin 
denenmesi neticesinde, en yüksek NBD değeri aşağıdaki parametre değerlerinde elde edilmektedir. Bu 
değerler Baz senaryoya uygulanarak elde edilmiştir. Şelale cevherini içine alacak şekilde arazi yapısı ile 
birlikte 10mx10mx10m blok boyutlarında toplamda 437.453 adet blok üzerinde işlem yapılmıştır. 
Parametreler; Madencilik genişliği: 10 m, Taban genişliği: 30m, Şev eğimi: 65⁰, Düşey ilerleme: 30m’dir. 

 
Çizelge 7. Senaryoların NBD-Üretim-Tenör-Konsantre sonuçlarına ait karşılaştırma çizelgesi (Ür: Üretim 

miktarı x1000t, T: tenör, Kons: Elde edilen Konsantre miktarı x1000t) 
 

 Baz MC MCMA 
Periyot NBD Ür. t T. % Kon. t NBD Ür. t T. % Kon. t NBD Ür. t T. % Kon. t 

1 1,3 1.798,2 6,328 186 -0,9 1.798,2 6,317 185 2,40 1.798,2 6,260 184 
2 8,2 1.798,2 4,757 139 8,1 1.798,2 5,575 163 17,1 1.798,2 6,065 178 
3 18,2 1.798,2 5,654 166 16,3 1.798,2 5,209 153 30,0 1.798,2 5,417 159 
4 27,4 1.798,2 5,485 161 23,3 1.798,2 4,757 139 42,5 1.798,2 5,337 156 
5 35,3 1.798,2 4,884 143 31,6 1.798,2 5,134 151 51,6 1.798,2 4,530 133 
6 42,8 1.782 4,687 136 40,2 1.798,2 5,185 152 56,1 1.795,5 3,293 96 
7 47,2 1.782 3,638 106 46,1 1.798,2 4,324 127 63,0 1.798,2 4,203 123 
8 52,9 1.728 4,482 126 50,6 1.503,9 4,326 106 69,1 1.798,2 4,241 124 
9 54,7 880,2 3,649 52 51,8 537,3 3,807 33 71,9 1.765,8 3,107 89 

10         75,3 1.798,2 3,398 100 
11         79,5 1.687,5 3,909 108 
12         79,8 461,7 2,304 17 

Toplam   15.163,2 4,916 1.215   14.628,6 5,071 1.21   20.096,1 4.478 1.467 
 



 
 

Şekil 8. Senaryoların NBD’lerine ait karşılaştırma grafiği 
 

BAZ Senaryo MC Senaryo MCMA Senaryo 

 

 

 
 

Şekil 9. Senaryolar ve periyotlarının renklendirilmesi 
 

Baz senaryoda 15milyon tüvenan üretimine karşılık 18milyon ton dekapaj yapılmakta ve 1,2milyon ton 
%46 tenöründe konsantre elde edilmektedir. Ortalama üretim tenörü ise; %4,916 olmaktadır. MC 
senaryoda; 14,6milyon tüvenan üretimine karşılık 16,8milyon ton dekapaj yapılmakta ve 1,2milyon ton 
%46 tenöründe konsantre elde edilmektedir. Ortalama üretim tenörü ise; %5,07 olmaktadır. MCMA 
senaryosunda; 20milyon tüvenan üretimine karşılık 23milyon ton dekapaj yapılmakta ve 1,46milyon ton 
%46 tenöründe konsantre elde edilmektedir.  
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SONUÇ ve ÖNERİLER 

 
Bu çalışmada monte-carlo simülasyonları ile değer atamaları yapılmış ve DBP çalıştırılarak, 

sonuçlar karşılaştırılmıştır. Maden firmaları ve yatırımcılar, büyük giderlerin olduğu bu sektörde; riskler, 
getiriler ve yatırımları görmek istedikleri için, bu ve benzeri risk belirleme, simülasyonlar oluşturma ve 
karşılaştırma senaryoları her zaman için iki tarafta ışık tutacak bir yol olmuştur. Dünyada uzun süredir 
yaygın olarak kullanılan ve yatırımcıyı aydınlatan; uluslararası kaynak/rezerv raporlama standartlarına 
ülkemiz de katılarak, UMREK kodunu hayata geçirmiştir. Kaynağın rezerve dönüştürülmesi noktasında, ön 
fizibilite ve fizibilite raporlarının hazırlanmasında bu ve benzeri yaklaşımlar risklerin görülmesi, güven 
aralığının oluşturulması ve yol haritasının çizilmesinde önemli katkı sağlayacaktır.  
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